20 maart 2018

DE DRAMADANSDAGEN, PASEN EN DE GROTE REKENDAG:
BEDRIJVIGHEID IN DE SCHOOL
Het is ein-de-lijk zover: de DramaDansDagen zijn vandaag gestart. Het belooft wederom hét culturele
en muzikale hoogtepunt van het schooljaar te worden. Vanmiddag hebben we met alle groepen de
DDD geopend door letterlijk te laten zien dat we allemaal een steentje bijdragen. De komende week
staat in het teken van workshops, het voorbereiden van de eindvoorstelling en samenwerken met de
maatjesgroep.
De eindvoorstelling maakt onderdeel uit van het lesprogramma, we verwachten alle kinderen dan ook
op woensdagmiddag 28 maart van 16.30u tot 18.30u. Groepsspecifieke informatie krijgt u van de
leerkracht van uw kind(eren).
Donderdag 29 maart vieren de leerkrachten en kinderen het paasfeest met elkaar in de groep. Het
paasverhaal zoals beschreven in de Bijbel wordt verteld en er wordt lekker met elkaar geluncht. Deze
lunch bereidt de activiteitengroep voor. Hartelijk dank hiervoor!
Dinsdag 4 april doen we voor het eerst mee aan de Grote Rekendag. We gaan schoolbreed bezig met
rekenen.
Wat een bedrijvigheid in de school! Ik vind het geweldig om te zien hoe alle kinderen en leerkrachten
vol passie gaan voor alles wat er gebeurt in de school. Want naast de genoemde activiteiten en het
gewone lesaanbod is er meer: groepsplanloos werken wordt verder uitgewerkt, de schoolreisjes en het
schoolkamp worden uitgewerkt (u ontvangt de schoolreis/-kampbrief eind deze maand) en we hebben
als team nagedacht waar we het geld dat we krijgen voor de werkdrukverlaging aan willen besteden.
Ik zie u en eventuele gasten die u meeneemt graag op woensdag 28 maart tijdens de eindvoorstelling
van de DDD!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Maart

April

Dinsdag 20

Opening schoolbreed project ‘DramaDansDagen’

Woensdag 21

Groepen 8 doen mee aan ‘Wandelen voor water’

Woensdag 28

Sluiting DramaDansDagen tussen 16.30u en 19.30u.

Donderdag 29

Paasviering en Paaslunch in de groepen (leerkrachten en
kinderen)

Vrijdag 30

Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij

Maandag 2

Tweede Paasdag: alle kinderen zijn vrij

Woensdag 4

De Grote Rekendag: de hele dag staat in het teken van
rekenen

Woensdag 4

Tweede ouderavond in het kader van het traject
‘Ouderbetrokkenheid’. We werken de bouwsteen
‘Gastvrijheid’ concreet uit

Week 15

Week van het kijkje in de klas (tussen 8.30u en 10u)

Dinsdag 17 /
Woensdag 18

Groep 8 maakt de IEP Eindtoets

Vrijdag 27 april
t/m zondag 13
mei

Meivakantie: alle kinderen zijn twee weken vrij

Indeling nieuwe plusklassen
Dit schooljaar hebben we DHH (digitaal
handelingsplan hoogbegaafdheid) ingevoerd
op onze school. Het programma heeft ouders,
leerkrachten en kinderen geholpen om te
bepalen wat het best passende aanbod is
voor een kind dat meer nodig heeft dan het
basisaanbod in de klas.
Vorige week hebben Annemieke Leeuwenburgh
(IB’er)
en
Ginet
Tuinder
(specialist
hoogbegaafdheid) aan alle ouders die het
betreft een terugkoppeling verzorgd m.b.t. de
plaatsing in de plusklas. De plusklassen zijn
vorige week van start gegaan. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u terecht bij Annemieke en
Ginet.

Nieuwsbrief 20 maart 2018

Aanmelden broertjes / zusjes
We zijn momenteel druk bezig met de
planningen voor de schooljaren ‘18/’19 en
‘19/’20. Heeft u een zoon of dochter die vóór
juli 2020 vier jaar wordt en mogen we hem/
haar begroeten bij ons op school? Meld uw kind
dan aan bij Joyce Mollema. U kunt een mail
sturen naar j.mollema@vcog.nl of langslopen
bij Joyce.

Kinderpaasnacht
Het paasverhaal is best ingewikkeld voor
kinderen. Tijdens de kinderpaasnachtdienst in
de Nieuwe Kerk wordt het begrijpelijk gemaakt:
vanuit een cocon - iets doods - komt iets dat
leeft en vleugels heeft: een prachtige vlinder.
ALLES WORDT NIEUW! Beleef het verhaal
mee aan de hand van scènes uit klassieke
bijbelverhalen die zicht geven op het verhaal
van Pasen: Noach, Jona, Mozes.... Welkom!
U treft de uitnodiging voor de kinderpaasnacht
aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Eindvoorstelling
DramaDansDagen
De kinderen van de Dom Helder Camaraschool
nodigen u graag uit voor de eindvoorstelling van
de DramaDansDagen op woensdag 28 maart
2018 van 17.00 uur – 18.30 uur. Bezoekers van
de eindvoorstelling wandelen langs verschillende
locaties rondom de school.
Waar gaat de voorstelling over?
Beijum bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom hebben
we ervoor gekozen om het verhaal van Beijum uit
te spelen in het verleden, heden en de toekomst.
Dit doen we aan de hand van drie verschillende
families. U krijgt deze families tijdens een
wandeling te zien. De kinderen van de Dom
Helder Camaraschool nemen u mee langs een
aantal verschillende locaties en verrassen u met
dans, drama en muziek.
Handig om te weten:
- U ontvangt (als u zich aangemeld heeft) dinsdag
27 maart uw startlocatie en het overzicht van
uw persoonlijke route;
-
Wanneer het regent gaat de avondwandeling
buiten niet door, maar kiezen we ervoor om
’s ochtends op de tribune de voorstellingen te
laten zien. U bent dan natuurlijk ook van harte
welkom! Dinsdag 27 maart nemen we hierover
een definitieve beslissing.
We verwachten alle kinderen om 16.45 uur op
hun locatie. Denkt u er om dat uw kind met een
gevulde maag aanwezig is op de locatie? Graag
tot ziens op woensdag 28 maart!

Ouderavond thema
‘Ouderbetrokkenheid’
woensdag 4 april
Woensdag 4 april organiseren we een ouderavond
over het thema ‘Ouderbetrokkenheid’. Tijdens
de vorige ouderavond hebben we de bouwsteen
‘gastvrijheid’ uitgewerkt en op 4 april gaan we
de ideeën van ouders en leerkrachten concreet
uitwerken. We hopen dat we u mogen begroeten
tijdens de avond. We starten om 19.30u en
sluiten af om 20.30u.
Oproep voor de ouders die de vorige avond
aanwezig waren: gaat u de uitdaging die we
afstemden tijdens de vorige avond aan? Komt u
zelf én neemt u een andere ouder van de school
mee naar de avond, zo kunnen we met nog meer
mensen de bedachte ideeën uitwerken.

Week van het kijkje in de klas:
dinsdag 10, woensdag 11 en
donderdag 12 april
In de jaarkalender kunt u lezen dat we in de week
van 9 april een kijkje in de klas organiseren. We
nodigen u van harte uit om dinsdag 10, woensdag
11 of donderdag 12 april een kijkje te nemen in
de klas van uw kind(eren)!
Het programma van de dagen ziet er als volgt
uit:
8.30u–8.55u:

9.00u–9.25u:
9.25u–9.50u:
9.50u:

elkom op de tribune. Joyce
w
Mollema en/of Ronald Staal
vertellen u over de plannen van de
school tot aan de zomervakantie;
ronde 1 van het kijkje in de klas;
ronde 2 van het kijkje in de klas;
einde van het programma

Gedurende het programma staat koffie / thee
voor u klaar bij de tribune.
Vanaf maandag 26 maart hangt bij ieder lokaal
een intekenlijst. U kunt uw naam noteren bij de
dag en het tijdstip waarop u graag komt kijken.
De leerkracht bepaalt hoeveel ouders er per
tijdslot welkom zijn in de klas; de lessen gaan
gewoon door dus we vragen u om de keuze
van de leerkracht m.b.t. het aantal kijkers te
respecteren.
Jongere broertjes / zusjes kunt u niet meenemen
naar de klas. Voor hen is oppas geregeld in de
BSO-ruimte van de SKSG. Uw kind is hier van
harte welkom tussen 8.30u en 9.50u. Om de
opvang goed te coördineren, verzoeken we u
om op de intekenlijst aan te geven dat u opvang
nodig hebt.
De gymlessen van 9.15u tot 10u vervallen op
dinsdag en donderdag. We willen u graag in de
klas ontvangen en niet in de sporthal.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
de leerkracht van uw kind of bij Joyce Mollema.

Schoolreizen / schoolkamp
Volgende week krijgt u een schoolreis/-kampbrief.
Hierin worden de schoolreisbestemmingen en de
kampbestemming bekend gemaakt. Ook vragen
we u om de kosten voor het schoolreisje of –kamp
te betalen. De kosten worden niet automatisch
geïncasseerd, u dient het zelf over te maken.
Zorgt u er voor dat het gevraagde bedrag op
de schoolrekening is bijgeschreven voordat het
schoolreisje / -kamp van uw kind plaatsvindt?

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 3 april 2018 via Digiduif
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